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 املؤمتر العلمي جلامعة بين سويف 

 بعنوان

 حنو بناء اسرتاتيجية حتويل الطالب إىل باحث

 برعاية

 وزير التعليم العالي أ.د. أشرف الشيحي

 حمافظ بين سويف املهندس/ شريف حبيب

 رئيس املؤمتر

 رئيس جامعة بين سويف  أمني السيد لطفيأ.د/ 

 نائبا رئيس املؤمتر

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث أ.د/ طريف شوقي فرج

 الطالب التعليم ونائب رئيس اجلامعة لشئون   أ.د/ حممد حممود خضر

                              مقرر املؤمتر                          األمني العام للمؤمتر

 د/ أمحد فرغلي

 مدير وحدة البحث العلمي     

 / رحاب فايز أمحدد            

 واملؤمتراتوحدة التدريب  مدير            

 وسيعقد
 م2016مارس  1يوم الثالثاء املوافق 

  بإدارة اجلامعةبقاعة االحتفاالت الكربى 
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 الوظيفة االسم

 مدير وحدة ربط البحوث بالصناعة أ.د/سيد عبدالقادر

 نائب مدير وحدة ربط البحوث بالصناعة د/أجمد بهيج

 مدير وحدة التعاون الدولي والعالقات اخلارجية د/إميان جاد قنديل

 نائب مدير وحدة التعاون الدولي والعالقات اخلارجية د/الشيماء نبيل النحاس

 نائب مدير وحدة التعاون الدولي والعالقات اخلارجية عبدالواحدد/حممود 

 مدير وحدة النشر العلمي د/ياسر فليح

 نائب مدير وحدة النشر العلمي د/مساء إمام

 مدير وحدة دعم ومتويل املشروعات د/ أمحد زايد

 نائب مدير وحدة دعم ومتويل املشروعات د/حممد عبدالفتاح

 مدير وحدة دعم ومتويل املشروعات نائب أ/قياتي عاشور

 مدير وحدة االبتكار وبراءات االخرتاع د/ أمحد أسامة اجلندي

 نائب مدير وحدة االبتكار وبراءات االخرتاع أ/ حممد سباق

 مدير وحدة بنك املعامل د/أسامة حممود سيد

 نائب مدير وحدة بنك املعامل د/وائل فضالي 

 التصنيف الدولي باجلامعةمدير وحدة  د/ياسر جابر

 مدير وحدة الوقف البحثي  د/هشام الليثي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة املؤمتر
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يعد ُيعد البحث العلمي أحد الركائز األساسية يف عمل اجلامعات لتحقيق أهدافها؛ حيث 

العملية التعليمية يف جماالت التدريس والتفكري اإلبداعي والتواصل العلمي بني  ركيزة

الباحثني، كما ُيعد أحد املؤشرات األساسية الدالة على رقي وتطور اجلامعات عند التنافس فيما 

 ومراكزها البحثية من نتاج علمي.والباحثني  مبا يقوم به أعضاء هيئة التدريس بينها

حجم اإلنتاج البحثي كثري من التصنيفات العاملية للجامعات اآلن ألن تضع ولقد اجته ال   

؛ فعلى سبيل ديد ترتيبها على املستوى الدوليوحت هالتقييملباحثيها من بني املعايري الرئيسية 

ودة األداء البحثي للجامعات، جل %(40نسبة ) جلامعة جياو جونغ  هايغتصنيف شن ، خصص املثال

معياًرا  QS، وَوَضع تصنيف الـالعلمي %( ملعدل النشر30نسبة ) لتاميزكما خصص تصنيف ا

%(، كما وضع أيضا تصنيف 20، وخصص له وزًنا نسبًيا مبقدار )البحثية باالستشهاداتخاًصا 

عدد األوراق العلمية املنشورة يف اجملالت  يتمثل يف الويب للجامعات العاملية معياًرا خاًصا بالتميز

؛ وعليه فقد سعت خمتلف %(15)الدولية عالية التأثري، وخصص هلذا املعيار وزًنا نسبًيا مقداره 

 اجلامعات لتأمني املتطلبات الالزمة للتوافق مع معايري هذه التصنيفات.

د الباحثني بها، عن طريق لذا تهدف اجلامعة حتقيقا لشعار "حنو جامعة حبثية" إىل زيادة عد

بداع واملشاركة يف العملية البحثية إلحتويل طالبها إىل باحثني قادرين على االبتكار وا

أولية الختاذ اخلطوات اإلجرائية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف.  خطوةباجلامعة. ويعد هذا املؤمتر 

 مــقــدمــة
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 ببلوغهاحنو اسرتاتيجية لتحويل الطالب إىل باحث كآلية لتحقيق التوجه البحثي للجامعة 

 مصاف اجلامعات املتقدمة. 

 

ورعاية تفعيل أهداف اخلطة البحثية للجامعة، وإعداد وتصميم أساليب وآليات الكتشاف 

 الطالب املتميزين معرفيا، واألفكار البحثية املميزة ووضعها موضع التميز.

 

 

 حتليل الوضع الراهن لألفكار البحثية للطالب باجلامعات املصرية. (1

إعداد وتصميم أساليب وآليات الكتشاف أفضل األفكار البحثية اليت متكنهم من حل  (2

 مشكالت اجملتمع.

التوظيف األمثل للطاقات البحثية لدى الطالب الباحثني مبا حيقق أهداف اخلطة البحثية  (3

 للجامعة.

، الباحثني على مهارات البحث العلمي واملنح البحثيةالطالب االهتمام بتأهيل وتدريب  (4

 النشر احمللي والدولي للبحوث.وحتفيزهم على 

لتحويل املتميزة احمللية واإلقليمية والدولية اجلامعات جتارب التعرف على واالستفادة من  (5

 الطالب إىل باحث.

 

 رؤية املؤمتر

 رسالة املؤمتر

 أهداف املؤمتر
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مبادرة رائدة من اجلامعة لوضع اسرتاتيجية الطالب الباحث وبيان آليات تنفيذها  إطالق (6

 لتعميمها على اجلامعات املصرية.

 

 

 أبعاد اسرتاتيجية حتويل الطالب إىل باحثاحملور األول: 

 رؤية اجلامعة وتوجهاتها االسرتاتيجية. (1

 اللوائح اجلامعية التعليمية. (2

 املقررات ونظم التدريس. (3

 تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. (4

 دعم الطالب وتشجيعهم وتدريبهم على املبادرات البحثية. (5

 .إتاحة اخلدمات اإللكرتونية العلمية والبحثية واإلدارية (6

 توثيق العالقات بني الطالب الباحثني باجلامعة واملؤسسات اإلنتاجية واخلدمية. (7

 

 لتحويل الطالب إىل باحث.املتميزة اإلقليمية والدولية احمللية واجلامعات احملور الثاني: جتارب 

 جتارب اجلامعات املصرية. (1

 جتارب اجلامعات العربية. (2

 جتارب اجلامعات الدولية. (3

 

 باحث. إىل الطالب آليات اسرتاتيجية حتويل احملور الثالث: 

 كتشاف الطالب الباحثني.المسابقات عقد  (1

 املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية.مشروعات التخرج ودورها يف حل مشكالت  (2

 التعاون الدولي وتبادل الطالب الباحثني عامليا. (3

 الدورات التدريبية املتعلقة بالكتابة العلمية ومهارات البحث وتنمية االبتكار. (4

 

 املؤمتر حماور



 

  
 

Page 6 of 7 

 

 

 

 معامل تأثري مرتفع. ذاتالنشر احمللي واإلقليمي والدولي بدوريات  (5

يف تبين األفكار البحثية املبدعة  اجملتمعيةدور الشراكات اجلامعية مع املؤسسات  (6

 للطالب.

ودورها يف حتقيق اسرتاتيجية  املشروعات التنافسية والقومية املمولة من اجلامعة (7

 .الطالب الباحث

 باجلامعات.البحثية للطالب املواصفات املطلوبة لقاعات التدريس واملعامل     (8

 تسجيل براءات اخرتاع. الطالب الباحثني علىتيسري وحتفيز      (9

تطوير أساليب التدريس واملقررات واللوائح التعليمية لتواكب منظومة الطالب    (10

 الباحث.

 .على البحث العلمي دور اخلدمات اإللكرتونية يف تأهيل الطالب وحتفيزهم (11

 مقرتحات لزيادة مصادر متويل األحباث العلمية للطالب الباحث. (12

 لباحث ومتابعته.تصميم أساليب لتقييم الطالب ا (13

 

  

  .جبامعة بين سويف واجلامعات األخرى طالب مرحلة الليسانس أو البكالوريوس (1

 طالب الدراسات العليا جبامعة بين سويف واجلامعات األخرى. (2

 أعضاء هيئة التدريس والباحثون جبامعة بين سويف، واجلامعات األخرى.  (3

 العلمية.الباحثون مبراكز البحوث  (4

 .بتطبيقات البحث العلمي أهل الصناعة واملؤسسات املعنية (5

 

 

 دعوون للمشاركةامل
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 التسجيل يف االستمارة اإللكرتونية وحتديد نوع املشاركة. (1

http://goo.gl/forms/qG4FRgeVdi 

 م2016 يناير 15                                                 البحث حبد أقصى  ستخلصإرسال م (2

 م2016فرباير  15                                                      إرسال البحث كامال حبد أقصى (3

  .املؤمتر جمانا لكل املشاركنيأنشطة حضور  (4

  .سيتم استخراج شهادات حضور لكل املشاركني (5

 

 

 

 

 

  مقرر املؤمتر –د/رحاب يوسف 

Dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg  

 drrehaby@gmail.com 
 
 

 
 

 شروط املشاركة

 للتواصل واالستفسارات

 

يسعدنا ويشرفنا حضوركم الكريم 

 ومشاركتكم الفعالة يف مؤمتركم

mailto:Dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg
mailto:Dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg
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